
ก.ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที ่ 2. การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด 

๔.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม เศรษฐกิจพอเพยีงและการท่องเที่ยว  
๕. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. ยทุธศาสตร์ 6. การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ปริมาณขยะในพื้นที่
ลดลง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวนครัว อบรมให้ความรู้แก่
ครัวเรือนนําร่องในการ
คัดแยกขยะ 

๑ โครงการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อกําจัดขยะและส่ง 
เสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้ 

เรือนนําร่องที่
ได้รับความรู้ใน
การคัดแยกขยะ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

ชุมชนมีความสะอาด
มากขึ้น 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวนโรงเรียน
ที่ดําเนินการ
จัดการขยะใน
โรงเรียน 

อบรมให้ความรู้ใน ๒ โครงการจัดการขยะในโรงเรียน  เพื่อใหม้ีการกาํจดัขยะ
และคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธ ี

การคัดแยกขยะให้แก่
นักเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

ชุมชนมีความสะอาด
มากขึ้นและปรมิาณ
ขยะในพื้นที่ลดลง  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวนครัว อบรมให้ความรู้แก่
ครัวเรือนนําร่องที่เข้า
ร่วมโครงการจัดการขยะ
ชุมชน 

เพื่อใหม้ีสถานที่ในการ
กําจดัขยะและส่ง 

๓ โครงการอบรมใหค้วามรูก้าร
ก่อสรา้งเตาเผาขยะ และการจัดการ
ขยะอย่างถูกวธิ ี

เรือนนําร่องที่
ได้รับความรู้ใน
การก่อสรา้ง
เตาเผาขยะ
อย่างถูกวิธ ี

เสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จัดทําปา้ยรณรงค์  โครงการรณรงค์และการคัดแยก
ขยะอย่างถูกวธิ ี

เพื่อสรา้งจติสาํนึก
ประชาชนให้มสี่วนร่วม
ในการรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม 

๔ 
ในบริเวณที่สาธารณะ
และสนับสนุนถังขยะ
ให้แก่ครัวเรือนนําร่องที่
เข้ารับการอบรม  

จํานวนป้ายและ
ถังขยะที่
ดําเนินการ 

ประชาชนในพื้นที่
เขต อบต.มีจิตสํานึก
ร่วมกันในการรกัษา
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

แบบ ผ.01 
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แบบ ผ.01  
งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(
2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

ประชาชนมีศาลเจา้
ประจําหมู่บา้นทีอยู่
ในสภาพเหมาะสม 

- 100,000 - - ศาลเจา้ประจํา
หมู่บา้นที่
ดําเนินการ
ปรับปรงุซ่อมแซม 

ถมดินรอบบริเวณ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลเจา้ประจํา
หมู่บา้นให้อยู่ในสภาพ
เหมาะสม 

5 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ศาลา 
ศาลาเจ้า ศาลเจา้ประจําหมูบ่้าน  
กว้าง 6  เมตร   หมู่ที่ 1 บา้นบ่อหมัน 
ยาว 6 เมตร  
สูง 1.50 เมตร 

กองช่าง 

ประชาชนมีสถาน
สร้างกิจกรรม ที่มี
ความปลอดภัย 

- - 200,000 - รั้วตาข่ายเหล็ก
รอบลานเอนก 

ก่อสรา้งรัว้ตาข่ายเหล็ก
กว้าง 20 เมตร  

เพื่อก่อสร้างรั้วตาข่าย
เหล็กรอบลาน
เอนกประสงค์ใหใ้ช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม 

6 โครงการก่อสรา้งรัว้ตาข่ายเหล็ก 
รอบลานเอนกประสงค์   

ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

ยาว 40 เมตร  หมู่ที่ 8 บา้นหว้ยแลง 
สูง 1.๕๐ เมตร  

กองช่าง 

ประชาชนมีสถาน
สร้างกิจกรรม ที่มี
ความปลอดภัย 

- - - 200,000 รั้วตาข่ายเหล็ก
รอบลานเอนก 

ปรับปรงุซ่อมแซมศาลา
กว้าง  4 เมตร 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาใหอ้ยู่ใน
สภาพเหมาะสม 

7 โครงการก่อสรา้งรัว้ตาข่ายเหล็ก 
รอบศาลาบ้านเนิน  

ที่ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

ยาว  6  เมตร หมู่ที่ 3 บา้นหนองโสน 
สูง 1.50 เมตร 
พร้อมตฝี้าเพดาน 

กองช่าง 

กองช่าง หมู่บา้นหว้ยข้องมี
สวนสาธารณะ
สําหรับพกัผ่อน 

- - - 200,000 สวนสาธารณะที่
ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

ก่อสรา้งสวนสาธารณะ  8 โครงการก่อสรา้งสวนสาธารณะ  เพื่อก่อสร้าง
สวนสาธารณะ ประจํา
หมู่บา้น 

 กว้าง 40เมตร หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยข้อง  
ยาว  50  เมตร 
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แบบ ผ.01 
6.2 แผนงานการเกษตร 

งบประมาณและที่มา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รบั (ผลผลิตของโครงการ) (KPI) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(

2562 
(

2563 
(

2564 
(บาท) บาท) บาท) บาท) 

จํานวนพื้นที่ป่าในเขต 
อบต.มีจาํนวนเพิ่ม
มากขึ้น 

จัดกจิกรรมปลูกตน้ไม้ 
จํานวน ปีละ 1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

พื้นที่ป่าที่
ดําเนินการปลูก
เพิ่มขึ้น 

1 โครงการปลูกต้นไม้/ปา่ชุมชน เพื่อใหม้ีการเพิ่มจาํนวน
หรือทดแทนการสญูเสีย
พื้นที่ป่า 

 
สํานักปลัด 

ลดปญัหาการกัดเซาะ
พังทลายของดิน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

หญา้แฝก 
ดําเนินการปลูก
เพิ่มขึ้น 

2 โครงการปลูกหญา้แฝก เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของดิน 

จัดกจิกรรมปลูก 
 หญา้แฝก  

จํานวนปีละ 1  ครั้ง 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด จํานวนสัตว์น้ําใน
แหลง่น้ําสาธารณะมี
จํานวนเพิ่มมากขึน้ 

จัดกจิกรรมปล่อยปลา
ลงสูแ่หลง่น้ําสาธารณะ  

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จํานวนปลาที่
ดําเนินการ
ปล่อยลงสู่แหล่ง
น้ําสาธารณะ 

3 โครงการปล่อยปลาคืนชีวิตสูแ่หล่ง
น้ําธรรมชาติ  

เพื่อเป็นการขยาย 
พันธุ์ปลาหรือทดแทน 
การสูญเสียสัตว์น้ําและ
เฉลิมพระเกียรติในวัน
สําคัญต่างๆ 

 

4 สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ป่าเขาแด่นมีความ
อุดมสมบูรณ์เพิ่มมาก
ขึ้น 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

พื้นที่ป่าเขาแด่น
ที่ดําเนินการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดกจิกรรมการอนุรักษ์
ในพื้นที่ป่าเขาแด่น 
จํานวน ปีละ 1  ครั้ง 

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ป่าเขาแด่น 

โครงการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
เขาแด่น 

  

สํานักปลัด 

ประชาชนได้รู้จกัการ
ลดใช้พลังงานและลด
ภาวะโลกร้อน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่เข้า
ร่วมรณรงค์ลด
ใช้พลังงานขี่
จักรยานเสริม 

จัดกจิกรรมรณรงค์ลดใช้
พลังงานขี่จกัรยาน
เสริมสร้างสุขภาพ 

5 โครงการรณรงค์ลดใช้พลังงาน เพื่อใหป้ระชาชนได้รู้จัก
การออกกาํลงัและลดใช้
พลังงาน 

ขี่จักรยานเสริมสรา้งสุขภาพ 

สร้างสุขภาพ 

สํานักปลัด 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม 

พื้นที่ตําบลหนองกะปุ จัดกจิกรรม Big 
Cleaning Day พื้นที่
ตําบลหนองกะป ุ

6 โครงการ Big Cleaning Day เพื่อใหป้ระชาชนใน
ตําบลมีความรว่มมือ
ร่วมใจในการรักษา
ความสะอาด 

ตําบลห้วยข้อง  
มีความสะอาด 

ตําบลห้วยข้อง 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการปรับภูมิทัศน์คลอง 
บางจาก(ข้างอบต.) 

เพื่อปรับปรุงคลอง 
บางจากให้มีความ
สวยงาม 

ทําความสะอาดพร้อม
ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

50,000 50,000 50,000 50,000 คลองบางจาก ที่
ดําเนินการ
ปรับปรงุมีความ
สวยงาม 

พื้นที่ ในเขตตาํบลมี
สภาพภูมิทัศน์ที่
สวยงาม น่ามอง 

สํานักปลัด 

8 โครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวย 
ด้วยมือเรา 

เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน
เห็นความสําคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

จัดทํากิจกรรมท้องถิ่น
เพชรบุรีสวยด้วย 
มือเรา 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จํานวนกิจกรรม
ท้องถิ่นเพชรบุรี
ส่วยด้วยมอืเรา
ที่ดําเนินการ 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด 

สํานักปลัด 

9 โครงการก่อสรา้งฝายชะลอน้ํา  
(ฝายแมว้)  

เพื่อเป็นการชะลอ  
การกักเกบ็น้ํารกัษาและ
ความชุ่มชื้นของผนืป่า
ของแหล่งน้ํา 

จัดทําฝายชะลอน้ํา 
(ฝายแมว้)  

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนฝายที่
ดําเนินการ
ก่อสรา้ง 

จํานวนฝายทีใ่นเขต 
อบต.มีจาํนวนเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


